
Ruskevær gir Go-effekt
Allværstelefonen Sony Xperia Go seiler rett inn på salgstoppen hos NetCom etter en svært våt august måned. Firerbanden på topp er
urokkelige.  

For første gang er det to støv- og vanntette mobiler på NetComs ti på topp-salgsoversikt.

- Vi vet at været påvirker salget av mobiltelefoner, og vi vet at nordmenn er glade i naturen. Kanskje er det noen av turistforeningens 241.000 medlemmer
som har oppdaget allværstelefonen? Det er uansett alltid gledelig når nye telefontyper selger bra, sier Kristian Renaas, salgsdirektør i NetCom.

Google dominerer
Gjennom sommeren har Googles Android opparbeidet seg status som det ledende operativsystemet i telefoner solgt hos NetCom. I august hadde 52
prosent (54% i juli) av alle solgte telefoner en versjon av Android.

Selv om Apples IOS ikke er langt bak, synes veien tilbake til toppen litt lang for øyeblikket. Likevel har Apples operativsystem IOS en betydelig
markedsandel på 46 prosent (45% i juli).

Microsofts Windows har hittil ikke vært en suksess hos NetCom-kundene. Fortsatt er det kun 2 prosent av de solgte telefonene som bruker dette
operativsystemet (2% i juli).

De mest solgte smarttelefonene i august*
1. (1) Apple iPhone 4S 
2. (2) Samsung Galaxy S III
3. (3) Samsung Galaxy S II 
4. (4) Apple iPhone 4
5. (5) HTC One X 
6. (-) Sony Xperia Go
7. (7) Nokia Lumia 800 
8. (6) Samsung Galaxy Xcover
9. (9) Sony Xperia S
10. (8) HTC One S

* Listen er rangert etter salgsvolum og baserer seg på smarttelefonsalget i NetCom Shops (60 butikker), gjennom kundesenteret og hos forhandlere som
selger NetCom. Forrige måneds plassering i parentes.

NetComs definisjon av en smarttelefon
En smarttelefon er en avansert mobil i grenselandet mellom mobiltelefon og datamaskin. Den drives av et mobilt operativsystem og brukeren har selv
muligheten til å installere avanserte programmer og applikasjoner på telefonen. Smarttelefonen har berøringsskjerm eller et QWERTY-tastatur, og man kan
bruke den til langt mer enn telefonsamtaler og SMS.
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